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BULETINI 

Më 01 dhjetor 2014, IGJK në bashkëpunim me 

Programin për Përmbarim dhe Legjislacion Komercial 

(CLE) – USAID, ka organizuar trajnimin regjional ku 

është diskutuar “Ndërmjetësimi dhe Drejtësia 

Restorative”. 

Synime të këtij trajnimi ishin analizimi dhe identifikimi i 

kushteve të aplikimit për ndërmjetësim, interpretimi i 

drejtë i dispozitave mbi marrëveshjen e ndërmjetësimit 

dhe kontributi  në ngritjen e kapaciteteve profesionale të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

Gjatë këtij sesioni trajnues u trajtua legjislacioni i 

aplikueshëm, procedura e ndërmjetësimit, marrëveshja 

dhe përmbajtja e saj, roli i gjykatës - prokurorisë në 

referim, njohja dhe ekzekutimi i marrëveshjeve të 

ndërmjetësuara, përgjegjësit e ndërmjetësuesit etj. 

Po ashtu, në fokus ishin edhe marrëdhëniet në mes 

ndërmjetësimit dhe mekanizmave tjerë për zgjidhjen 

alternative të kontesteve. Trajnimi u zhvillua në formë 

interaktive ku pjesëmarrësit kishin mundësinë të 

diskutojnë me trajnuesit çështjet me të cilat ballafaqohen 

në punën e tyre në praktikën gjyqësore. Ky trajnim është 

vazhdimësi e trajnimeve regjionale për gjyqtarë dhe 

prokurorë të regjionit të Gjilanit dhe Ferizajt dhe do të 

vazhdoj edhe për regjionet tjera të Kosovës. 
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Ndërmjetësimi dhe Drejtësia Restorative 

Aktivitetet nga Programi  i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) 

Aktivitetet nga Programi i  

Trajnimit të  

Vazhdueshëm (PTV) 



BULETINI 

Me 02 dhjetor 2014, Instituti Gjyqësor  i Kosovës në kuadër  të Programit për  Trajnime të 

Vazhdueshme, ka realizuar trajnimin për gjyqtarë me temën “Pronësia”. 

Synimi i këtij trajnimi ishte të trajtoj këtë temë për shkak të problemeve të trashëguara në lëmin e 

mbrojtjes së pronësisë dhe të ndihmojë gjyqtarët të zbatojnë drejtë legjislacionin që ka të bëjë me 

mbrojtjen e pronësisë. 

Ky trajnim u fokusua në çështjet e ndryshimeve dhe reformave në legjislacionin përkatës, mbrojtjen e 

pronësisë si një e drejtë themelore e njeriut që mbrohet përveç me legjislacion vendor edhe me konventa 

ndërkombëtare. 

Po ashtu gjatë këtij sesioni trajnues u diskutua për mënyrën e fitimit të pronësisë, autorizimet dhe 

kufizimet e pronarit, karakteristikat e pronësisë dhe regjistrimi i të drejtës së pronësisë. 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive me diskutime nga gjyqtarët të cilët paraqiten problemet me të 

cilat ballafaqohen në praktikën gjyqësore. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e Gjykatave Themelore dhe Gjykatës së Apelit Departamenti i 

Përgjithshëm dhe për Çështje Administrative. 

Pronësia 
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BULETINI 

Etika Profesionale dhe Deontologjia 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës, më 03 dhjetor 2014 në kuadër të Programit për Trajnime të 

Vazhdueshme ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë “Etika Profesionale dhe 

Deontologjia”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që të kontribuoj në avancimin e njohurive mbi sjelljet e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në pajtim me vlerat e kodeve të etikës, përfshirë zbatimin e strukturës normative 

në Kosovë në përpjekje për të zbatuar parimet dhe rregullat bazë, të integrojnë në vetvete parime 

të pranuara për publikun dhe të eliminojnë situata në të cilat mund të vihen në konflikt të interesit 

dhe cenojnë integritetin e tyre. 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet që kishin të bënin me vlerat e mbrojtura me kodet e etikës, 

respektimin e standardeve për një sjellje etike dhe me dinjitet si synim drejtë ngritjes së besimit të 

publikut. 

Po ashtu gjatë trajnimit u diskutua për përgjegjësinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve në rast të 

shkeljeve të rregullave të etikës.  

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve. 



BULETINI 

Ndërmjetësimi dhe Drejtësia Restorative 
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Më 03 dhjetor 2014, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Programin për Përmbarim 

dhe Legjislacion Komercial (CLE) të USAID-it, ka organizuar trajnimin regjional “Ndërmjetësimi 

dhe Drejtësia Restorative”. 

Objektiva kryesore e këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësit të qartësojnë kushtet për aplikim për 

ndërmjetësim, të ushtrojnë kompetencat e përcaktuara me ligjin për ndërmjetësim, të interpretojnë 

drejtë dispozitat mbi marrëveshjen e ndërmjetësimit, të kontribuojnë si në ngritjen e kapaciteteve të 

tyre profesionale ashtu edhe të ndihmojnë në unifikimin e praktikës gjyqësore për ndërmjetësim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues u trajtuan legjislacioni i aplikueshëm, procedura e ndërmjetësimit, 

marrëveshja dhe përmbajtja e saj, roli i gjykatës - prokurorisë në referim, njohja dhe ekzekutimi i 

marrëveshjeve të ndërmjetësuara, përgjegjësit e ndërmjetësuesit etj. 

Po ashtu, u diskutua për marrëdhënien në mes ndërmjetësimit dhe mekanizmave tjerë për zgjidhjen 

alternative të kontesteve. 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive ku  pjesëmarrësit kishin mundësinë të diskutojnë me 

trajnuesit çështjet me të cilat ballafaqohen në praktikën gjyqësore. 

Përfitues ishin gjyqtarët dhe prokurorët e  regjionit të Prizrenit.  



BULETINI 

Efekti i të drejtës së Bashkimit Evropian në të drejtën vendore 
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Më 04 dhjetor, Instituti Gjyqësor  i Kosovës 

ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë me temën 

”Efekti i të drejtës së Bashkimit Evropian në të 

drejtën vendore”. 

Qellim i këtij trajnimi ishte kontributi në 

ngritjen profesionale të gjyqtarëve në dallimin 

e burimeve të së drejtës evropiane, në 

identifikimin e efektit të së drejtës së BE-së në 

të drejtën vendore dhe vlerësimin e 

karakteristikave-epërsisë e të drejtës evropiane 

ndaj asaj vendore. Ndër synimet e këtij trajnimi 

ishe edhe njohja e të drejtës dhe institucioneve 

të Bashkimit Evropian, harmonizimi i ligjeve vendore me ato të BE-së dhe zbatimi praktik i këtij 

legjislacioni.  

Gjatë këtij sesioni trajnues u diskutuan çështje që kanë të bëjnë me efektet dhe zbatimin e të drejtës 

së BE-së në të drejtën e brendshme, veçmas në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës, 

strukturën dhe zhvillimin e komunitetit evropian, Gjykatën e Bashkimit Evropian, procedurën për 

vendim paraprak, formën e vendimit me të cilën duhet drejtuar gjykatës evropiane etj. 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e të gjitha niveleve. 



BULETINI 

Vërtetimi dhe mohimi i atësisë/amësisë 

    

Instituti Gjyqësor i Kosovës, më 08 dhjetor 2014 ka realizuar trajnimin për gjyqtarë ku është 

diskutuar “Vërtetimi dhe mohimi i atësisë/amësisë”. 

Synime të këtij trajnimi ishin kontributi në zgjidhjen e kontesteve lidhur me vërtetimin dhe 

mohimin e atësisë/amësisë, njohjen më të mirë të këtyre procedurave që ato të përfundojnë në afat 

të arsyeshëm dhe t’i mundësohet fëmijëve si një kategori me mbrojtje të veçantë mbrojtje 

adekuate gjyqësore, të analizojnë se cilat prova janë të rëndësishme dhe mënyrën e nxjerrjes së 

tyre në vërtetimin e fakteve që kanë të bëjnë me vërtetimin dhe mohimin e amësisë ose atësisë. 

Gjatë këtij sesioni trajnues janë shtjelluar çështje lidhur me vërtetimin dhe kundërshtimin e 

atësisë/amësisë, në këndvështrim të zbatimit të dispozitave ligjore në fuqi, Ligjin për Familjen në 

Kosovë si ligj bazë dhe njohjen e amësisë dhe atësisë në mënyrë vullnetare në procedurë 

administrative dhe në procedurë gjyqësorë, parimin-supozimin ligjor, procedurën gjyqësore dhe 

kompetencën gjyqësore, legjitimiteti i fëmijës, trashëgimi i të drejtave dhe provat për vërtetimin 

dhe mohimin e atësisë/amësisë.  

Gjatë këtij trajnimi janë përdorur metoda të kombinuara të shpjegimit, duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike, të përcjella me shembuj praktikë, ku gjyqtarët diskutuan dhe parashtruan 

pyetje lidhur me çështjet me të cilat ata ballafaqohen në praktikën gjyqësore 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e gjykatave themelore dhe Gjykatës së Apelit.  
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BULETINI 

Ekzekutimi i masave, dënimeve dhe ndryshimi i vendimit për shqiptimin e tyre 

7 

Më 09 dhjetor 2014, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës ka mbajtur 

trajnimin me temë “Ekzekutimi i 

masave, dënimeve dhe ndryshimi i 

vendimit për shqiptimin e tyre”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

kontributi në zbatimin e drejtë të 

ekzekutimit të masave dhe dënimeve 

nga ana e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, dallimin e rasteve kur 

ekzekutimet bëhen nga prokurori 

prej atyre që bëhen nga gjyqtari për të mitur, kolegji ose trupi gjykues për të mitur si dhe 

interpretimin e drejtë të rasteve kur bëhet ndryshimi i vendimit të formës së prerë. 

Në përmbajtje ky trajnim kishte mbikëqyrjen e ekzekutimit dhe pengesat e mosekzekutimit të 

masave të diversitetit dhe ekzekutimin e urdhrit për punë në dobi të përgjithshme. Këto masa janë 

pjesë përbërëse e punës praktike dhe zënë një vend të rëndësishëm në tërësinë e masave dhe 

dënimeve të cilat mund t’iu shqiptohen të miturve, përfshirë dhe ekzekutimin e masave edukuese 

dhe ekzekutimin e dënimeve për të mitur. Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive me diskutime 

dhe pyetje nga pjesëmarrësit ku të pranishëm ishin edhe zyrtarë nga Shërbimi Sprovues i Kosovës, 

të cilët diskutuan me gjyqtarë dhe prokurorë për sfidat me të cilat ballafaqohen dhe 

bashkëpunimin në mes tyre. Po ashtu u prezantuan edhe raste nga praktika gjyqësore të përgatitura 

nga trajnuesit për zgjidhjen e kontesteve në këtë lëmi. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe 

prokurorët për të mitur të nivelit themelor dhe të apelit si dhe zyrtarët e Shërbimit Sprovues të 

Kosovës. 



BULETINI 

Parashkrimi i rasteve penale 
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Instituti Gjyqësor i Kosovës, më 

11 dhjetor 2014 në kuadër  të 

Programit për Trajnime të 

Vazhdueshme ka realizuar 

trajnimin për gjyqtarë dhe 

prokurorë me temë “Parashkrimi 

i rasteve penale”. 

Objektivat e këtij trajnimi ishin, 

eliminimi dilemave për rastet e 

parashkrimit që ballafaqohen  

Prokuroritë dhe Gjykatat në 

Kosovë, zbatimi në praktikë i dispozitave ligjore për parashkrimin e veprave penale, vlerësimi i 

veprimeve procedurale për fillimin dhe ndërprerjen e afatit të  parashkrimit. 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues janë trajtuar tema lidhur me bazën ligjore, shkaqet që shkaktojnë 

parashkrimin, afatet ligjore të parashkrimit, ndërprerja e parashkrimit dhe ndalja e parashkrimit, 

pengesat juridike dhe faktike të ndaljes, parashkrimi relativ dhe absolut si dhe pasojat juridike që 

shkakton parashkrimi. 

 

Trajnimi u zhvillua me metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime teorike dhe 

praktike, të përcjella me shembuj nga praktika gjyqësore. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit themelor - departamenti i 

krimeve të rënda, i përgjithshëm dhe për të mitur. 



BULETINI 

Servitutet reale dhe personale 
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Me 16 dhjetor 2014, Instituti 

Gjyqësor i Kosovës ka mbajtur trajnimin 

në lëmin civile me temën “Servitutet 

reale dhe personale”. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte t’iu 

ndihmoj gjyqtarëve në zbatimin drejtë të 

dispozitave ligjore lidhur me servitutet, 

dallimin e llojeve të servituteve dhe për 

vendosjen sipas padive për mbrojtjen 

gjyqësore në rastet e mohimit dhe 

shuarjes së servitutit. 

Për më tepër në fokus të këtij trajnimi ishin edhe zgjidhjet në teorinë juridike dhe zgjidhjet që janë 

dhënë në ligjin vendor, përkatësisht në Ligjin për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore - LPDTS, 

servitutet si të drejta sendore, konstituimi, vërtetimi dhe shuarja e të drejtës së servitutit dhe mbrojtja 

gjyqësore e servituteve. 

Gjatë këtij trajnimi janë përdorur metoda të kombinuara të shpjegimit, duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe praktike, të përcjella me shembuj praktik, në mënyrë që të eliminohen dilemat te 

gjyqtarët në lidhje me servitutet. Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e gjykatave themelore. 



BULETINI 

Qeverisja e shoqërive tregtare dhe kontestet brenda tyre 
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Më 17 dhjetor, Instituti Gjyqësor  i Kosovës në bashkëpunim me programin për  përmbar im 

dhe legjislacion komercial CLE të USAID, ka realizuar trajnimin për gjyqtarë me temë “Qeverisja e 

shoqërive tregtare dhe kontestet brenda tyre”. 

 

Ky trajnim kishte për synim të kontribuoj në ngritjen e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve në 

interpretimin e dispozitave për qeverisjen dhe menaxhimin e shoqërive tregtare, në vlerësimin e 

drejtë të situatave lidhur me kontestet e shoqërive tregtare, gjetjen e zgjidhjeve praktike me rastin e 

vendosjes në kontestet e shoqërive tregtare. 

Gjithashtu u trajtuan edhe tema të cilat kishin të bëjnë me qeverisjen dhe menaxhimin e shoqërive 

tregtare, kontestet përbrenda shoqërive  tregtare  dhe zgjidhjet ligjore të tyre. 

Trajnimi u zhvillua në mënyrë interaktive ku gjyqtarët paraqiten sfidat me të cilat ballafaqohet 

praktika aktuale gjyqësore në zgjidhjen e kontesteve lidhur me shoqëritë tregtare. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët e gjykatave themelore dhe Gjykatës së Apelit-Departamenti 

për Çështje Ekonomike. 



BULETINI 

Bashkëpunimi i prokurorit të shtetit me të gjitha institucionet relevante për luftimin e 

krimeve ekonomike dhe financiare 
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Më 18 dhjetor 2014, Instituti Gjyqësor  i Kosovës në kuadër  të programit të trajnimeve të 

vazhdueshme ka organizuar trajnimin me temë “Bashkëpunimi i prokurorit të shtetit me të gjitha 

institucionet relevante për luftimin e krimeve ekonomike dhe financiare” 

Ky trajnim kishte për qëllim avancimin e njohurive të pjesëmarrësve në mënyrë që ta kenë më të lehtë 

identifikim e kompetencave dhe autorizimeve reciproke, vlerësojnë dhe ngritin nivelin e 

bashkëpunimit ndërinstitucional, të kuptojnë më tepër për modelet e bashkëpunimit ndërinstitucional 

dhe të përcaktojnë objektivat e përbashkëta të bashkëpunimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues u diskutuan modele për zgjerim të bashkëpunimit, pengesat për 

bashkëpunim të suksesshëm, pozita e prokurorit të shtetit në raport me kompetencat e NJIF, ATK dhe 

institucioneve tjera relevante lidhur me luftimin e krimeve ekonomike dhe financiare dhe 

bashkëpunimi i Prokurorisë me të gjitha institucionet tjera relevante për luftimin e krimeve ekonomike 

dhe financiare. 

Trajnimi u zhvillua në formë interaktive me diskutime për praktikën aktuale dhe perspektivën për të 

ardhmen të përcjella me shembuj praktik. 



BULETINI 

 

Roli dhe përgjegjësitë e mentorit në fazën e tretë të PTF-së 
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Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) 

Me 08 dhjetor 2014, IGJK në 

mbështetje të UNDP-së, ka realizuar 

trajnimin për mentorët e kandidatëve 

të gjeneratës së pestë nga Programi i 

Trajnimit Fillestar.  

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të 

kuptohet sa më lehtë qasja e 

mentorëve të fazës së III-të me 

kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, 

si dhe të zhvillohen shkathtësitë 

praktike dhe standardet më të larta 

etike për punën e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, bazuar në Doracakun për trajniemt praktike të fazës së tretë. 

Gjatë këtij trajnimi u diskutuan roli dhe përgjegjësitë e mentorëve gjatë programit të praktikës të fazës 

së III-të të PTF-së, me theks të veçantë mbështetja dhe motivimi që mentorët duhet ofruar kandidatëve 

në mënyrë që ata të bëjnë më të mirën në punën e tyre. 

Gjithashtu u diskutua edhe për çështjet profesionale të cilat duhet t’i njohin kandidatët me qëllim të 

aplikimit gjatë punës së tyre pas emërimit, si dhe çështje tjera të karakterit praktik me interes për 

kandidatët. Dy nga proceset e kësaj faze që u veçuan nga trajnuesit ishin: Plani i punës së mentorit i 

cili duhet te përshtatet me kohëzgjatjen e fazës praktike dhe vlerësimi i kandidatit mbi kualitetin e 

punës, kompetencën sociale dhe autonominë e kandidatit i cili bëhet në fund të trajnimit praktik. 



BULETINI 

Trajnim për funksionimin e Komisionit për Ndërmjetësim 
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Më 16 dhjetor 2014, Instituti Gjyqësor  i 

Kosovës në bashkëpunim me Komisionin e 

Ndërmjetësimit, realizoi trajnimin praktik me 

kandidatët e gjeneratës së pestë të Programit të 

Trajnimit Fillestar. 

Qëllimi i trajnimit ishte që kandidatëve për 

gjyqtarë e prokurorë të cilët ndjekin trajnimet në 

PTF, t’iu ofroj njohuri për punën dhe aktivitetet 

që kryen Komisioni i Ndërmjetësimit, me ç ‘rast  

njohuritë e marra nga ky institucion do të ju 

shërbejnë për të ardhmen në praktikën e tyre 

profesionale, në përmirësimin e kualitetit të 

punës dhe ngritjes së bashkëpunimit në mes 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në njërën anë dhe 

Komision e Ndërmjetësimit në anën tjetër. 

Anëtar të Komisionit për Ndërmjetësim gjatë trajnimit i njoftuan kandidatët me zanafillën dhe 

rrjedhën e ndërmjetësimit, traditat dhe ndërmjetësimi bashkohor-ligjor në Kosovë, paraqitjen e  

procedurës së referimit të çështjeve civile, penale dhe për të mitur, aktmarrëveshjen për pajtim, 

formën dhe përmbajtja e aktmarrëveshjes.  

Trajnimi u zhvillua me pyetje dhe përgjigje, në formë të bashkëbisedimit dhe me punë në grupe 

ku janë trajtuar raste nga praktika e Komisionit të Ndërmjetësimit.  

Pjesëmarrës në trajnim ishin 16 kandidatët për gjyqtar dhe 11 kandidatët për prokuror. 



BULETINI 

Trajnim lidhur me funksionet e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
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Më 18 dhjetor 2014, Instituti Gjyqësor   i Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për  

Mbrojtjen e të Dhënave Personale, realizoi trajnimin praktik me kandidatët e gjeneratës së pestë të 

Programit të Trajnimit Fillestar. 

Qëllimi i trajnimit praktik ishte që kandidatëve për gjyqtarë e prokurorë të cilët ndjekin trajnimet në 

PTF, t’iu ofroj njohuri për funksionet, punën dhe aktivitetet që kryen Agjencia Shtetërore për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me ç ‘rast njohuritë e marra nga ky institucion do të ju shërbejnë 

për të ardhmen në praktikën e tyre profesionale, në përmirësimin e kualitetit të punës dhe ngritjes së 

bashkëpunimit në mes gjyqtarëve dhe prokurorëve në njërën anë dhe Agjencisë Shtetërore për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale në anën tjetër. 

Mbikëqyrës Shtetëror nga ASHMDHP gjatë trajnimit i njoftuan kandidatët me legjislacionin vendor 

dhe ndërkombëtar si dhe praktikën e gjykatave në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale,  me 

faktin se çka është e dhëna personale dhe çka konsiderohen të dhëna të ndjeshme, përpunimin e të 

dhënave personale, parimet e të dhënave personale, fuqinë e teknologjisë informative dhe ndikimin e 

saj në dinjitetin e subjektit të të dhënave. 

Gjithashtu kandidatët u njoftuan edhe me rolin e mbikëqyrësve shtetëror në inspektimin dhe kontrollin  

e drejtpërdrejt në ligjshmërinë e përpunimit të dhënave personale. 

Trajnimi u zhvillua në formë të bashkëbisedimit si dhe nëpërmjet rasteve praktike ku kandidatët 

punuan në raste të trajtuara nga GJEDNJ në lidhje me të drejtën e privatësisë. 
 

Pjesëmarrës në trajnim ishin 16 kandidatët për gjyqtar dhe 10 kandidatët për prokuror. 



BULETINI 

Punëtori rajonale “Bashkëpunim gjyqësor në çështje civile dhe tregtare” -Podgoricë – Mali i Zi 
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Aktivitetet tjera 

Me 1 dhe 2 dhjetor 2014 në Podgoricë të Malit të Zi është mbajtur një punëtori me temë 

“Bashkëpunim gjyqësor në çështje civile dhe tregtare”. Ky aktivitet është mbështetur  nga GIZ 

Open Regional Fund for South East Europe - Legal Reform. Në këtë punëtori morën pjesë zyrtarë të 

shteteve të Ballkanit Perëndimor që pretendojnë anëtarësimin në BE dhe nga Republika e Kroacisë 

(ministritë e drejtësisë, gjyqtarë, zyrtarë të institucioneve dhe akademive gjyqësore dhe profesorë të së 

drejtës ndërkombëtare private të Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Serbisë dhe 

Maqedonisë). 

Qëllimi kryesor i kësaj punëtorie ishte përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor rajonal në çështjet civile 

që kanë implikime ndërkufitare. Në këtë drejtim Bashkimi Evropian është duke nxitur zhvillimin e 

bashkëpunimin gjyqësor bazuar në njohjen e ndërsjellë të vendimeve gjyqësore dhe jashtë gjyqësore.  

Në fillim të tryezës u prezantuan synimet e projektit, ndërsa pjesëmarrësit nga secili shtet paraqiten 

nga një panoramë të përgjithshme mbi zhvillimet e të fundit në fushën e bashkëpunimit gjyqësor, 

marrëveshjet dypalëshe ose ndërkombëtare si dhe të dhënat për rastet nga kjo fushë përfshirë edhe ato 

për trajnimet lidhur me bashkëpunimin gjyqësor. 

Grupi i pjesëmarrësve nga Republika e Kosovës ka qenë në përbërje z.Arbër Gegaj, Drejtor i 

Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë, z.Islam Sllamniku, 

Trajnues gjyqësor në IGJK dhe z. Atdhe Berisha, gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Prizren. Për 

Republikën e Kosovës sipas agjendës një prezantim e paraqiti z. Gegaj, u elaboroi legjislacionin e 

brendshëm në fuqi në këtë fushë dhe marrëveshjet ndërkombëtare që ka ratifikuar Republika e 

Kosovës në lëmin e bashkëpunimit gjyqësor, marrëveshjet dypalëshe dhe aktivitetet tjera te 

institucioneve legjislative dhe ekzekutive që lidhen me këtë lëmi.  

Nga perspektiva e IGJK-së janë prezantuar aktivitetet e IGJK-së (trajnimet që janë zhvilluar me 

tematikë në bashkëpunimin ndërkombëtarë në çështjet civile dhe tregtare si dhe aktet ndërkombëtare) 

me fokus në aktivitetet e realizuara në mbështetje të partnerëve ndërkombëtarë që nga viti 2008.   

Në këtë punëtori është zhvilluar një debat produktiv me pyetje përgjigje dhe prezantim të analizave 

rajonale i cili rezultojë me rekomandime konkrete nga ekspertët rajonal dhe Instituti Max-Planck 

(Hamburg).  

Në fund të punëtorisë u identifikuan aktivitetet dhe u zhvillua një plan veprimi lidhur me aktivitetet që 

duhet të zhvillohen në të ardhmen e qëllim të përmirësimit të bashkëpunimit në fushën e 

bashkëpunimit gjyqësor në çështjet civile. Me këtë rast secili delegacion u zotua se do të realizojë 

detyrat dhe obligimet që dalin nga ky projekt por dhe marrëveshjet që do të nënshkruhen dhe vendimet 

që do të merren nga instancat shtetërore relevante në këtë fushë të bashkëpunimit. Konform kësaj 

IGJK u zotua se do të hartoj programe dhe do t’i freskoj ato ne pajtim me obligimet që dalin nga 

procesi i integrimeve evropiane, marrëveshjet ndërkombëtare dhe ato bilaterale në lëmin e 

bashkëpunimit gjyqësor ne çështjet civile.  



BULETINI 

Raport nga trajnimi “Trajnimi i trajnerëve - Hartimi i planit mësimor” 
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Nga data 2-5 dhjetor 2014, nën organizimin e Departamentit të Drejtësisë të SHBA-ve, Zyra për 

Zhvillim, Ndihmë dhe Trajnim Prokurorial Jashtë 

Vendit (OPDAT) dhe Byroja për Çështje 

Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatimit të 

Ligjit, në bashkëpunim me Ministrinë e 

Drejtësisë së Kroacisë, në Dubrovnik është 

organizuar trajnimi i trajnerëve me temën 

“Hartimi i planit mësimor”.  

Qëllimi i këtij programi ishte është që të fuqizojë 

institucionet dhe trajnuesit e ngarkuar për 

trajnimin e profesionistëve tjerë ligjor, për të 

zhvilluar plane strategjike, përgatit programin 

mësimor dhe të përdorin metodologji të të 

mësuarit të rriturve për të zhvilluar në mënyrë 

shumë efektive një program të qëndrueshëm të trajnimit. Në kuadër të këtij trajnimi ishin përfshirë 

tema mjaft interesante dhe të rëndësishme për zhvillimin e kapaciteteve trajnuese të trajnuesve në 

fushën gjyqësore si; zhvillimi i kurrikulave trajnuese, përmirësimi i shkathtësive prezantuese, teknikat 

e hartimit dhe përdorimit të power point prezantimeve, angazhimin e audiencës, transferimin e 

njohurive si dhe mjaft çështje tjera me rëndësi të veçantë për punën e trajnuesve. Një pjesë mjaft e 

rëndësishme e këtij trajnimi u përqendrua tek shkathtësitë e prezantimit të trajnuesve ku tri ditë me 

radhë secili nga pjesëmarrësit prezantuan nga një temë e zgjedhur nga neni 2-6 i KEDNJ-së, me fokus 

tek fjala hyrëse e trajnuesit, prezantimi i përmbajtjes dhe angazhimi i pjesëmarrësve në trajnim. Secili 

prezantim u përcjellë me kritikë nga anëtarët e grupit me qëllim të përmirësimit të nivelit të 

prezantimit. Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësuesit e shteteve të rajonit. Pjesëmarrës nga Kosova 

ishin gjyqtarë, prokurorë, avokat, Koordinatori i Programit në IGJK dhe Menaxheri i Zyrës për 

Mbrojtjen e Viktimave, në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.  



BULETINI 

Me 3 dhjetor 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin “Mbështetje e Mëtejme në 

Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” i mbështetur nga BE, ka realizuar trajnimin për stafin e 

IGJK-së lidhur me zhvillimin e moduleve trajnuese në sistemin e mësimit në distancë. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte identifikimi dhe caktimi i prioriteteve që duhet pasur parasysh për 

krijimin e moduleve trajnuese në platformën e mësimit në distancë. 

 

Me rastin e këtij trajnimi nga eksperti gjerman u dhanë shembuj nga praktikat më të mira të 

moduleve të mësimit në distancë nga Akademia Gjyqësore në North Rhine Westfalia, për 

menaxhimin e kurseve si dhe udhëzime tjera për mësimin interaktiv duke përfshirë zgjidhjen e 

rasteve dhe testet në kuadër të këtyre moduleve trajnuese. 

 

Gjatë këtij trajnimi u diskutua për mundësitë e zhvillimit të shtatë (7) moduleve që do të jenë në 

kuadër të kësaj platforme, periudha kohore deri në finalizimin dhe instalimin e këtyre moduleve në 

platformë, grupi i trajnuesve përgjegjës, përgatitja e shablloneve si dhe për kurset për platformën 

për autorët dhe stafin përgjegjës. 

 

Përfitues të këtij ishin stafi i IGJK-së përgjegjës për zhvillimin e mësimit në distancë. 
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Trajnim për zhvillimin e moduleve për mësim në distancë (E-Learning) 



BULETINI 

Me 4 dhjetor 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin “Mbështetje e Mëtejme në 

Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” i mbështetur nga BE, ka realizuar një tryezë diskutimi 

lidhur me Sistemin e Bazës së Njohurive të bibliotekës së IGJK-së. 

Me rastin e këtij takimi, ekipi i projektit prezantoi përmbledhjen e dy platformave të mundshme: 

dokumenti i menaxhimit të platformës së IGJK-së (DMS) bazuar në SeedDMS softueri i cili u 

instalua në fillim të projektit, dhe testimi i instalimit të platformës institucionale të vendosur bazuar 

në softuerin E Prints. 

 

Gjatë diskutimeve është vlerësuar se platforma e bazuar në E Prints është më e rëndësishme për 

menaxhimin e të gjitha llojeve të dokumenteve të IGJK-së të cilat vendoset të arrijnë te përfituesit 

e IGJK-së.  

Nga ajo që është prezantuar, kjo platformë ka qasje të hapur, me mundësi për të limituar qasjen e 

dokumenteve të përzgjedhura vetëm për përdoruesit e autorizuar. Me këtë rast u  vendos që Sistemi 

i Bazës së Njohurive të bibliotekës së IGJK-së të quhet "e-biblioteka e IGJK-së”. 

Nga ky takim u vendos edhe për hapat e mëtutjeshëm në mënyrë që të fillojë zhvillimi i -

bibliotekës së IGJK- së: 

 

 krijimi i një grupi pune për e-bibliotekë (administratorët dhe stafi i TI-së) të anëtarëve të stafit 

të IGJK-së të cilët do të punojnë me e-bibliotekën; 

 trajnimi i anëtarëve të grupit të punës të e-bibliotekës për përdorimin dhe zhvillimin e 

platformës; 

 integrimi i e-bibliotekës së IGJK- së në webfaqen e IGJK-së; 

 përcaktimi i prioriteteve dhe rrjedhës së punës së brendshme për zhvillimin e e-bibliotekës së 

IGJK- së. 

 

Pjesëmarrës në takim ishin drejtori, udhëheqësit e programeve dhe stafi përgjegjës për bibliotekën 

e IGJK-së.  
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Baza e Njohurive të IGJK-së 



BULETINI 

Me 04 – 06 dhjetor 2014, IGJK në bashkëpunim UNDP ka realizuar  trajnimin për  trajnues 

me temë “Metodologjia e Zbatimit të Trajnimeve Gjyqësore”.  

Në fokus të këtij trajnimi ishin prezantimi dhe demonstrimi i metodave të mësimit për të rritur, 

rifreskimi i metodologjisë së hartimit të objektivave mësimore, përfshirë edhe hartimin e agjendave 

të trajnimit dhe zhvillimin e formularit të metodologjisë së trajnimit.  

Në kuadër të mësimit për të rritur u elaboruan karakteristikat, teoritë kryesore, motivet dhe 

pengesat e mësimit për të rritur. Në veçanti u analizua ‘Stili Mësimor i Kolbit’ ku u prezantuan 

fazat e mësimit për të rritur dhe stilet që rezultojnë nga ato. Pjesëmarrësit nëpërmjet testeve 

përkatëse u njohën me stilin e tyre mësimor e po ashtu u prezantuan edhe metodat interaktive të 

trajnimit që janë adekuate për secilin stil mësimor.  

Në kuadër të hartimit të objektivave trajnuese përfituesit u njohën me nivelet e ndryshme të 

objektivave trajnuese dhe në veçanti me foljet vepruese që i takojnë secilit nivel.  

Mbështetur në njohuritë e fituara, përfituesit në pjesën e dytë të trajnimit u angazhuan në hartimin 

e agjendave dhe formularëve të trajnimit. 

Përfitues të trajnimit ishin trajnuesit e IGJK-së që do të angazhohen në periudhën janar – prill 

2015.  
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Trajnim i Trajnuesve - “Metodologjia e Zbatimit të Trajnimeve Gjyqësore” 

 



BULETINI 

Më datë 5 dhe 6 dhjetor 2014 në Shkup të Maqedonisë, Këshilli i Evropës në bashkëpunim 

me Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror të Maqedonisë ka organizuar Konferencën Rajonale me 

temë “Neni 10 i Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe përvojat rajonale”.  

Vendosja e bashkëpunimit të rregullt dhe krijimi i rrjeteve rajonale për të promovuar praktikat më 

të mira dhe zhvillimin e jurisprudencës në lidhje me lirinë e shprehjes dhe të drejtën e respektimit 

të jetës private dhe familjare ishin pikat e përbashkëta të trajtimit të kësaj konference rajonale.  

Në këtë konferencë u ritheksua se liria e shprehjes përbën një nga themelet thelbësore të një 

shoqërie demokratike, një nga kushtet bazë për progresin e saj dhe për zhvillimin e çdo qenieje 

njerëzore. Shtypi luan një rol të spikatur në një vend të qeverisur nga shteti ligjor.  

Në këtë konferencë ishin angazhuar edhe dy gjyqtare të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut të cilat trajtuan çështjet të cilat kanë të bëjnë me rastet të cilat janë gjykuar nga gjykata 

Evropiane e të Drejtave të Njeriut në lidhje me cenimin e lirisë së shprehje. Ato theksuan se liria e 

shprehjes është një e drejtë në vetvete si dhe një komponent e të drejtave të tjera të garantuara nga 

Konventa, e cila duhet të respektohet denjësisht. 

Nga kjo konferencë dolën disa rekomandime për të gjitha vendet e rajonit të cilat shprehën 

interesimin për ngritjen e bashkëpunimit rajonal nëpërmjet organizimit të konferencave të 

përbashkëta rajonale.  

Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të vendeve nga rajoni i Evropës Juglindore, ndërsa në 

delegacionin nga Kosova mori pjesë një përfaqësues i Institutit Gjyqësor të Kosovës. 
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Raport nga trajnimi - Konferenca Rajonale “Neni 10 i Konventës Evropiane të Drejtave të 

Njeriut dhe përvojat rajonale” 



BULETINI 

Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë respektivisht 

Departamentin e Mjekësisë Ligjore, me datë 19-21 dhjetor 2014, kanë organizuar  tryezën e 

punës “Ekspertiza mjeko ligjore - Sfidat në zbatimin praktik të legjislacionit”.  

Qëllimi i kësaj tryeze ishte diskutimi i aspekteve praktike të punës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe 

ekspertëve të mjekësisë ligjore si dhe institucioneve respektive duke synuar ngritjen e efikasitetit 

dhe profesionalizimit reciprok në përmbushje të obligimeve ligjore.  

Në kuadër të tryezës janë diskutuar tema të rëndësishme për zhvillimin e kapaciteteve profesionale 

në fushën e mjekësisë ligjore si; legjislacioni penal në raport me ekspertizën mjekoligjore, sfidat e 

prokurorive në zbatimin e legjislacionit nga fusha e mjekësisë ligjore, bashkëpunimi me 

institucionet e drejtësisë, objektet e ekspertimit mjeko-ligjor deh çështje tjera të karakterit praktik. 
 

Një pjesë mjaft e rëndësishme e kësaj tryeze ishte prezantimi i Prof. Dr. Sokrat Meksi, ekspert i 

mjekësisë ligjore nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Tiranë, i cili u përqendrua në temën 

“Kontributi Shkencor i Ekspertimit Mjekoligjor në ndihme të organeve të  Drejtësisë”, ku prezantoi 

arritjet shkencore në fushën e mjekësisë ligjore dhe ndërlidhjen e tyre me punën që duhet të bëjnë 

ekspertët e mjekësisë ligjore dhe profesionistët gjyqësor në funksion të vënies së drejtësisë në rastet 

e ndryshme gjyqësore. 
 

Pjesë e kësaj tryeze ishte vizita në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë me qëllim të njohjes nga 

afër me punën e këtij institucioni në mbështetje të gjyqësorit me ekspertizë mjekoligjore. 
 

Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë, Instituti Gjyqësor të Kosovës, 

Këshilli Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës, Departamentit të Mjekësisë Ligjore, 

gjyqtarë dhe prokurorë.  
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Raport nga tryeza “Ekspertiza mjeko ligjore - Sfidat në zbatimin praktik të legjislacionit” 

 



BULETINI 

Me 22 dhjetor 2014, IGJK ka 

realizuar takimin koordinues me 

Kryetarë të Gjykatave dhe 

Kryeprokurorë të Prokurorive.  

Takimi kishte për qellim prezantimin 

e aktiviteteve të realizuara nga IGJK 

gjatë vitit 2014 si dhe prezantimin e 

programit trajnues për periudhën 

janar – qershor 2015. Në këtë 

kuadër, IGJK u ofroi edhe ‘Planin e 

Zbatimit të Programit Kornizë për 

periudhën janar – qershor 2015’ 

kryetarëve dhe kryeprokurorëve, të 

cilët do t’i shpërndajnë për secilin 

gjyqtarë dhe prokurorë në vend. Ky plan përmban përshkrimin e secilit aktivitet që IGJK do të 

realizoj për periudhën e lartpërmendur përfshirë dhe formularin e aplikimit nga ana e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për trajnimet ku dëshirojnë të ndjekin deri në qershor.  

Pjesëmarrësit në këtë tryezë vlerësuan lartë organizimin e trajnimeve nga IGJK si dhe shprehen 

gatishmërinë e tyre për angazhim më të madh në procesin e vlerësimit të nevojave dhe ngritjes së 

pjesëmarrjes në trajnime. U konstatua se kontributi i tyre në procesin e identifikimit të nevojave dhe 

pjesëmarrja më a lartë në trajnime kontribuon drejtpërdrejtë në ngritjen profesionalizmit të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

Në këtë tryezë morën pjesë Kryetari i Gjykatës Supreme, të Apelit dhe atyre themelore si dhe U.D. i 

Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorë të prokurorive themelore.  
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Si të na gjeni: 

Nëse keni nevojë për 

më shumë informacion 

ju lutem na kontaktoni 

në : 

 

Instituti Gjyqesor i     

Kosoves 

 

Rr. "Muharrem Fejza" 

p.n. Prishtinë 

 

Tel: 

+381 38 200 18 679 

+381 38 200 18 660 

+381 38 200 18 667 

infokji@rks-gov.net 

http://igjk.rks-gov.net 

BULETINI 


